
Gdańsk 19.01.2013 r. 

STANOWISKO 
Członków Zarządu i działkowców Ogrodu im. „Obrońców Poczty 

Polskiej"" w Gdańsku 
w sprawie propozycji Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej do zapisów nowelizacji 

Ustawy o Ogródkach Działkowych 

Wypełniając swój Społeczny obowiązek jako prezes ogrodu działkowego reprezentujący 
zarząd i wszystkich członków naszej organizacji, z niepokojem i niedowierzaniem 
przyjęliśmy do wiadomości - na zebraniu informacyjnym dla posiadaczy działek na terenie 
ogrodu w Gdańsku ul. Hallera 173 w dniu 19.01.2013 r. - propozycje wypracowane przez 
zespół pod kierownictwem Posła Stanisława Hus%owskiego z PO, a dotyczące 
przygotowaniem dla działkowców pseudo" Świetlanej przyszłości". 

Już po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w lipcu 2012 r. wielokrotnie 
członkowie PO zapowiadali, że „działkowcom nie stanie się krzywda", a ogrody w mieście 
będą terenami zielonymi do dyspozycji środowisk seniorów jak mi młodego pokolenia. 

Udostępniony, do społecznej konsultacji projekt nowelizacji Ustawy, nie odpowiada 
poziomowi wymaganemu od aktu normatywnego, bowiem jest nieprecyzyjny, 
niedopracowany, zawiera wiele wewnętrznych sprzeczności oraz rozwiązań których 
wykonanie jest niemożliwe. Treść owego aktu prawnego w prostej linii zmierza do 
pozbawienia działkowców szeregu fundamentalnych praw oraz pogorszenia warunków 
prawno ekonomicznych, w jakich funkcjonować mają ogrody. 

Proponuje się bowiem: 
- zlikwidowanie prawa do bezpłatnego użytkowania gruntów - dawnych łąk i pastwisk -

na których powstały zagospodarowane ogrody; a w zamian wprowadza się odpłatny i 
czasowy okres umów. 

- wywłaszczenie obywateli z terenów i obiektów które w okresie wieloletnim 
zagospodarowali wielkim wysiłkiem finansowym. 

- nacjonalizacji majątku naszej pozarządowej organizacji. 
- wprowadzenie kolejnych podatków, szczególnie uciążliwych dla działkowców 

stanowiących środowisko emerytów i rencistów. 
- odebranie działkowcom praw nabytych z wyraźnym pogwałceniem zasady, że „prawo 

nie działa wstecz". 
Trudno uwierzyć, że posłowie PO zapomnieli - więc przypominamy - że nasze ogrody to 

tereny zielone w miastach utrzymywane i zagospodarowywane są przez działkowców (ludzi 
w wieku 60 - 80 lat) z własnych środków, których zbiory z grządek pozwalają poreperować 
lichy budżet domowy. 

Jesteśmy mieszkańcami naszych miast i gmin, wnosząc podatki mamy pełne prawo do 
korzystania na dotychczasowych warunkach z naszych działek na naszych ogrodach. 



Należy też mieć świadomość, iż ogrody prowadzone przez Polski Związek Działkowców 
pełnią ważną integracyjną rolę w społeczeństwie obywatelskim, służąc też wsparciem 
lokalnym społecznościom. 

Samorządy w wielu miastach uczestniczą w naszej działalności działkowej poznają nasze 
problemy, pomagają w ich rozwiązywaniu dla dobra regionu w którym się znajdują. To 
właśnie działkowcy, w odróżnieniu od wielu innych środowisk społecznych aktywnie, na co 
dzień uczestniczymy w życiu lokalnym. 

Zwracamy się zatem do tych którzy w naszym imieniu stanowią prawo: 
- bądźcie pomocni działkowcom, nie zabierajcie głosu w sprawach które są Wam obojętne 
- nie uszczęśliwiajcie nas na siłę w brew naszej woli, 
- nie niszczcie dobrego i akceptowanego przez tysiące działkowców prawa w tym zakresie 

zawartego w obywatelskim projekcie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 
2005 r. 

- może zamiast niszczyć ogrody i działkowców spróbujmy, za przykładem naszych 
sąsiadów, usiąść i przez kompromisy wypracować stabilne prawo w tym zakresie które 
służyć będzie zarówno ich użytkownikom jak i Państwu. 

Zapraszamy posłów okręgu 25 w Gdańsku do naszych ogrodów, jesteśmy środowiskiem 
otwartym i życzliwym dla każdego, chciejcie poznać sens istnienia ogrodów działkowych u 
źródeł. 

Tekst powyższego stanowiska przesyłamy do wiadomości: 
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisław Komorowski 
2) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Bogdan Borusewicz, 
3) Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, 
4) V-ce Premier i Minister Gospodarki - Janusz Piechociński, 
5) Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Gdańskiego z PO - Leszek Blanik, 
6) Prezes Polskiego Związku Działkowców - Eugeniusz Kondracki, 
7) a/a 

Z działkowym pozdrowieniem V 
W imieniu członków i obecnych na zebraniu 
Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Obrońców Poczty Polskiej" 
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